טייגר איירון Tiger Iron

אובסידיאן סנופלייק

ש"ח לק"ג Nis per kg 200
השפעתו על חיזוק יכולות לוגיות ומיקוד
בעיקר בשילוב של אלמנטים שונים.
מחזק את הגוף ואת הקשר לקרקע

מחיר 90 :ש"ח לק"ג
זכוכית טבעית .השפעתו על היכולת
להביט ,לראות ולהבין את הפנים .העמוק.
מאזן פיזית רגשית ומנטלית.
Helps understand the inner

Strengthens logic abilities.
Provides vitality

Has an effect during times of change

אוונטורין ירוק Aventurine

טורמלין שחור Tourmaline

ש"ח לק"ג Nis per kg 350
השפעתו על איזון רגשי ושקט רגשי.
מאפשר לימוד של הבנה של האיזון בנתינה
מול קבלה .מאפשר גם לקבל אנשים ומאנשים

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
קריסטל ההגנה .הקריסטל העוצמתי
ביותר למתן הגנה מאנרגיות שאינן
מתאימות לנו .הגנה בכל הרבדים.

Has a gentle and stabilizing effect
on the area of the heart

The most powerful stone for
protection against negativity,

אמזונייט Amazonite

קוורץ Quartz

ש"ח לק"ג Nis per kg 200
קריסטל נפלא לאיזון רגשי בהתנהלות מול
אנשים אחרים .מסייע באיזון בין נתינה
וקבלה ובכך מביא לשלווה ושקט.

מחיר 400 :ש"ח לק"ג Nis Kg
השפעתו על טיהור כללי והעצמה.
מעצים השפעתם של קריסטלים אחרים.
נפלא לשילוב בבית ,בצמחים ובכל מקום

Calms and ease emotional specially
with other people. Teaches to receive

Great for purification of all levels

אגת ג'אוד Agate Geod

בלאדסטון Bloodstone

ש"ח לק"ג Nis per kg 400
השפעתו של אגת זה על ראייה של
התמונה המלאה ,מה שמאפשר ביטחון,
אסרטביות וקבלת החלטות.

ש"ח לק"ג Nis per kg 400
השפעתו על חיזוק הלב ברובד הפיזי.
לאיזון מערכת הדם .נפלא אחרי
ניתוחים ולהחלמה בכלל.
Balances the blood Strengthens
the heart area.

קוורץ לייזר Quartz

אמרלד  -ברקת Emerald

ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על טיהור כללי והעצמה .ממקד
אנרגיה ולכן נפלא לטיפול ממוקד ברובד
הפיזי .מומלץ לכוון את הצד החודי למקום.

ש"ח לק"ג Nis per kg 300
קריסטל שהיה אחד מאבני החושן
השפעתו על איזון וחוזקה רגשית .מקל
הבעת רגשות לטובת האיזון .מחזק את
הלב פיזית .מחזקת יכולת הישרדות

Strengthens assertiveness and
enables planning the future.

Great for purification of all levels

A spiritual, physical and mental healer

אגת

Agate

אפטייט Apatite

השפעתו על איזון כללי בכל הרבדים.
מקל על ניתוק מחשיבה לוגית מידי ובכך
מאפשר קבלה של חדש ואחר.

מחיר 500 :ש"ח לק"ג
השפעתו על רוגע ושקט תוך שמירה על
מיקוד .מחזק יכולת תקשורתית ממקום
בטוח ורגוע .מאזן תיאבון

Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength

eliminating the sensation of hunger
For comunication and calm

טורמלין דו צבעי Tourmaline

מונסטון Moonstone

מחיר 400 :ש"ח לק"ג
השפעתו על איזון רגשי בין אהבה עצמית
לבין התנהלות מול אנשים אחרים.

ש"ח לק"ג Nis per Kg 200
קריסטל שהשפעתו על איזון בכל הרבדים
בעיקר הורמונלי ,לכן נפלא לבני נוער
ולשמירה על זוגיות .למע הנשימה.

strengthens the heart physically
as well as emotionally.
Calming. Provides self love

Releases tension and pressure.
Serves as an emotional stabilizer

אופל Opal

קארנליאן Carnelian

ש"ח לגרם Nis per gram 2
קריסטל שהשפעתו על אושר ,שמחה
יצירתיות .מאזן רגשי עוצמתי לטובת
שחרור רגשות מעקבות.

ש"ח לק"ג Nis per Kg 600
קריסטל שהשפעתו על שמחה ,חיוניות
וגישה חיובית לחיים .מקל התמודדות
עם מצבים שונים .מחזק אזור הבטן

Increases feelings,strengthens the
awareness of feelings and intuition.

Happiness and hope. Provides
courage and stength to proceed

אגת ג'אוד סגור Agate

ג'ספר אושן  -ים Jasper

ש"ח לק"ג Nis per kg 250
אגת זו מאזנת ומחזקת גוף ומוח .מעניקה
עוצמה אישית ומחזקת אסרטיביות ויכולת
קבלת החלטות .מקלה על התמודדות.

מחיר 200 :ש"ח לק"ג
קריסטל שהשפעתו על איתור וביטוי
הצד היצירתי .לביטוי הפנים .מאפשר
קשר לפנים .לאיזון פיזי כללי

Enables analysis of situations.
Strengthens assertiveness

Increases creativity and originality

אגת דנדרייט Dendrite

דיומורטירייט Dumortierite

מחיר 300 :ש"ח לק"ג
יש המקשרים אבן זו לאבן הסנה.
השפעתו על קבלה והכלה .מסייע

מחיר 200 :ש"ח לק"ג
קריסטל שהשפעתו על סבלנות
וסובלנות .נפלא לתקשורת ממקום

בביטוי הפנים לטובת תוצאה יצירתית
Helps to keep calm and concentrated
while solving problems

פירייט Pyrite
ש"ח לק"ג Nis per kg 400
השפעתו על חשיבה תבניתית ומאורגנת
בגישה חיובית .מאפשר את השילוב
בין אינטואיציה ,אינטלקט ,היגיון וסדר
Provides a positive point of view to
life. Elevates the emotional body

רגוע אך בטוח תוך התחשבות באדם שמול
Increases patience and tolerance.
Good for communication

המטייט

Hematite

ש"ח לק"ג Nis per kg 200
השפעתו על חיבור לקרקע ושמירה על
מיקוד תוך ביטוי היופי הפנימי.
נפלא לטיפול ואיזון במערכת הדם.
Influences the blood flow. Balances
high or low blood pressure.

פורפורייט Purpurite

טורקונייט Turquonite

ש"ח לגרם Nis per gram 2

ש"ח לגרם Nis per gram 3
מגנסייט צבוע .השפעתו על חיזוק
זיכרון ,מיקוד וחשיבה .

השפעתו על חיבור לצד הרוחני .מקל לימוד
והשתלבות תוך שמירה על גמישות בתהליך
בצורה תהיה נכונה ונעימה עבורך
A new age crystal. Helps sprutual
development while being flaxabil

This is a dyed Magnesite
Emotional balance, and

סטיצ'טייט Stichtite

קוורץ פנטום אדום

ש"ח לגרם Nis per gram 1
קריסטל של העידן החדש .השפעתו על
גמישות בקבלת העצמי והלימוד ברובד
הרוחני .מרגיע .נפלא למטפלים

מחיר 400 :ש"ח לק"ג Nis Kg
הגוון האדום הוא סוג של מינרל הכלוא
בתוך הקוורץ .השפעתו על חיבור לעוצמה
הפנימית והבעתה .מלמד הכלה.

Increases spiritual development.
Eases higher consciousness.

Provides vitality and strengthens

creativity.

טייגר איי Tiger Eye

סמוקי קוורץ Smoky Quartz

ש"ח לק"ג Nis per kg 250
השפעתו על חיזוק והעצמה אישית.
ביטוחון עצמי .מעודד גישה חיובית לחיים
מסייע בריפוי הקשור לאיברים פנימיים

ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
השפעתו על איזון וטיהור כללי .המיקוד
בצ'קרת הבסיס .מאפשר הבנת
המקור הרגשי לתופעות פיזיות

Encourages a positive attitude to life
furthers self-esteem.

Increases sensitivity to sound
and the ability to absorb thoughts and

מייקה לפידולייט Mica

כלצית Calcite

מחיר 400 :ש"ח לק"ג
השפעתו על ניקוי ראש מעומס מחשבות
לכן נפלא לשינה טובה ולהרחקת
פחדים .מעודד גמישות במחשבה

מחיר 90 :ש"ח לק"ג
השפעתו על שינוי תבניות חשיבה לטובת
גמישות מחשבה ושינוי .מחזק זיכרון
ויכולת מיקוד .מחזק עצמות ושרירים

Increases physical, emotional and
intellectual flexibility. Minimizes anger

Encourages changing thought
patterns. Eases physical pains

מייקה כוכבים Mica

מייקה Mica

מחיר 90 :ש"ח לק"ג
השפעתו על גמישות אישית כלפי העצמי
לטובת ביטוי הפנים ואיתור היופי
הפנימי שבכם

מחיר 300 :ש"ח לק"ג
השפעתו על גמישות אישית כלפי העצמי
לטובת הבנת העובר תוך שמירה על גמישות
וקבלה אישית.

Increases physical, emotional and
intellectual flexibility. Minimizes anger

Increases physical, emotional and
intellectual flexibility. Minimizes anger

מייקה אמרלד
מחיר 300 :ש"ח לק"ג
אמרלד אשר התגבש בתוך מייקה.
לחוזק פנימי ,ביטחון ויכולת יישום תוך
שמירה על גמישות וקבלת שינויים.
Increases physical, emotional and
intellectual flexibility. Minimizes anger

כלצית כתום Calcite

כלצית ירוק Calcite

מחיר 250 :ש"ח לק"ג
השפעתו על חיזוק בטן עליונה ,בפרט הקשור
לגידים וסידן .מסייע בריפוי הקשור לכליות
ושלפוחית מחזק אנרגיות מיניות

ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
השפעתו על כל הקשור לריפוי ,איחוי
הגפיים .מומלץ במקרים של אוסטופרוזיס

Provides happiness, vitality
and sexual energies.

Excellent for treatment of anything
connected to Calcium: Pains, broken
bones, muscles and tendons

גושנייט Goshnite

אקוומארין Aquamarine

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
סוג של בריל .השפעתו על איזון רגשי

ש"ח לק"ג Nis per kg 350
קריסטל שהשפעתו על השילוב בין שקט,

ממקום עמוק ויסודי .להעמקת והעצמת
הביטחון במי שאנחנו ובערך העצמי שלנו.

זרימה ועם זאת הישרדות ועמידות.
לתקשורת ממקום זורם ובטוח.

For inner strength and emotional
balance.

For flow of life. Optimism. Sharpens
mental purity. Very calming

סודליית Sodalite

אגת קרייזי

ש"ח לק"ג Nis per kg 350
השפעתו על תקשורת ממקום של ביטחון
ויציבות .נפלא לאיזון בלוטת התריס.
השפעתו גם על הקלת אלרגיות וצינון

השפעתו על ניתוק מחשיבה לוגית לטובת
חיבור ליצריתיות ייחודית .מאפשר
ביצוע ויישום הרעיונות

Good for calming, harmony and
courage. May ease allergies

Strengthens will power. Balancing
For creativity

אגת אפור Agate

פטריפייד ווד  -עץ מאובן

ש"ח לק"ג Nis per kg 350
השפעתו על איזון כללי .איתור מקום
הביניים המתאים והנכון לך .האגת מסייע
בניתוק מחשיבה לוגית מידי ובהרחקת פחד

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
עץ מאובן בן עשרות מליוני שנים שימש
אינדיאנים למטרות הגנה .השפעתו על
הישרדות וצמיחה .ריפוי דלקות פנימיות

Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength

Strengthens logic abilities.
Provides vitality

גארנט  -נופך Garnet

קלצדוני ירוק Chalcedony

ש"ח לק"ג Nis per kg 350
השפעתו על חיזוק ביטחון בעצמי ,על
העצמה אישית וכוח ליישום ועשייה.
מקל כאבי גב וצוואר.

ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על גישה חדשנית ורעננה.
נפלא להתחלות חדשות .מאזן רגשי
בהתנהלות של אני מול אחרים.

Eases shoulder and back pains.
Provides renewed energy to the body

For new and fresh acctions.
Emotional balance

קוורץ צהוב Quartz

ג'ספר ישפה Jasper

ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על טיהור כללי ושחרור.
השפעת הטיהור על הרובד הפיזי והמנטלי

ש"ח לק"ג Nis per kg 350
השפעתו על איזון כללי בפרט ברובד
הפיזי .התמקדות לרוב באיברים
פנימיים .מחזק את הגוף.

physical, emotional and mental

Strengthens the body when weak

Purifies and provides energy to the

and provides physical strength

מלכית Malachite
קריסטל מבוסס נחושת שהשפעתו על
קשר לקרקע לכאן ועכשיו .מחזק ומאזן
רגשית לטובת ריפוי והעצמה.
This stone may be used for healing
all chakras and throughout the body

טקטייט Tektite

רוזקוורץ Rosequartz

מטאור זכוכיתי .השפעתו על הגנה
ברובד הרוחני לכן מתאים לאחיזה בזמן
פעילות רוחנית ולרגישים ברובד זה

קריסטל האהבה .מלמד אהבה עצמית
וקבלה עצמית .השפעתו בכל שמשנה
את אשר משדרים בהקשר של אהבה.

A Meteor. Has powerful energies.

Helps with the comprehension of love

For accumulation of knowledge.

Increases self-confidence

סיטרין Citrine

קוורץ ירוק Green Quartz

ש"ח לגרם Nis per gram 1
קריסטל השפע .השפעתו על שינוי
גישה לשפע ,לאיזון הידיעה שאתם ראויים
מסייע בריפוי הכליות והשלפוחית.

ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על איזון רגשי בפרט בקשור
להתנהלות מול אנשים אחרים .מרגיע
ומסייע בגישה חיובית

The wealth or abundance stone.

Has a gentle and stabilizing effect

Good for kidneys, liver and digestion.

on the area of the heart

נבולה Nebula

ג'ספר אדום  -ישפה Jasper

ש"ח לגרם Nis per gram 1
סוג של ג'ספר .השפעתו על שינויים.
על הבנה שבכל סוף יש התחלה וכל
התחלה היא סוף ,נפלא לחדשנות.

מחיר 350 :ש"ח לק"ג

קריסטל שהשפעתו בעיקר פיזית לחיזוק
כללי ,איזון והקלה על ריפוי אזור הבטן.
משפיע לטובה על תיפקוד גברי ברובד הפיזי

Great during times of change.

Strengthens first chakra. May assist

For spiritual development

men’s sexual functioning.

רובי פושסייט Ruby Fucsite

אובסידיאן סינטטי

מחיר 1 :ש"ח לגרם

מחיר 600 :ש"ח לק"ג

התגבשות משולבת של רובי ופושסייט

Obsidian synthetic

מאזנת עוצמה אישית וכוח ליישים ועשייה
עם רכות ,גמישות ויכולת קבלה.
Natural combination for inner power
and strength along with flexability

טורמלין קוורץ Tourmalin quartz

טורמלין ורוד על קוורץ Tourmalin quartz

מחיר 500 :ש"ח לק"ג

טורמלין שחור בתוך קוורץ .השפעת
השילוב על איזון בין הקרקע למעלה.

השילוב הנפלא של טורמלין בקוורץ מעניק
לקריסטל זה השפעה על טיהור אישי ,רגשי
המוביל לצמיחה אישית ברובד הרגשי ולניקוי

מעניק הגנה ברובד הפנימי בהקשר של
התפתחות וצמיחה .מאפשר ביטוי הפנים והכלה.

For emotional balance and growth

For balance and inner protection

Helps except events that happen in life

למידע נוסף www.stoneage.co.il

ג'ספר צהוב  -ישפה Jasper

מוצ'י-בול.אבן השמאןMOCHI

ש"ח לק"ג Nis per kg 350
קריסטל שהשפעתו בעיקר על הרובד
הפיזי .לאיזון וריפוי אזור הבטן.
המיקוד בכבד ,לאיזון ,חיזוק וטיהור

מחיר 1 :ש"ח לגרם

השפעתו על רכות ונעם .על חיבור לפנים
העמוק .האותנתי .למי שהיינו כילדים
להרמוניה ותחושת שלמות עם מי שאנחנו

Strengthens and balances the

Eases different pains all over the

stomach

body as well as dizziness.

בוג'אי Boji

אזוריית מלכית

ש"ח לגרם Nis per gr 2
אחד הקריסטלים העוצמתיים ,לאיזון
פיזי ,הקלה על כאבים ועל ריפוי בכל
הרבדים .להשלמת ואיזון ההילה.

ש"ח לק"ג Nis per Kg 600
שילוב טבעי שת שני המינרלים .השפעתו
על שילוב אלמנטים שונים הקשורים זה לזה
לטובת גמישות אישית כלפי העצמי ולריפוי

powerful curing mineral . physical
strengthening and pains.

The combination of Malachite and

קריסוקולה בקוורץ

Chrysocolla

מחיר 1 :ש"ח לגרם
שילוב של הקוורץ המטהרת והאנרגיות
הנשיות של הקריסוקולה .לטיהור כל

Azurite makes a very powerful stone

קריסוקולה Chrysocolla
מחיר 1.3 :ש"ח לגרם

הקשור לנשיות ,פיזית ,רגשית ומנטלית.

השפעתו על כל הקשור למערכת הנשית,
פיזית רגשית ומנטלית .מטהר רעלים.
מסייע בהרחקת רגשות אשם

A feminine stone Contains wonderful

A feminine stone Contains wonderful

energies that balance body and mind.

energies that balance body and mind.

דיופסיד Doipside

ספינל Spinal

ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
השפעתו על חשיבה אינטלקטואלית.
מעניק כוח והתמדה גם בזמן עימות.
מסייע בקבלה והבנה של דואליות

מחיר 2 :ש"ח לגרם
השפעתו על עצמאות ,יוזמה והשגת מטרות.
מעניק כוח רצון ,הישרדות ויכולות.
מקל על התמקדות במטרה לטובת יישומה

Provides a sensation of power during

Renews energy. Increases positive

intellectual confrontation.

sides in the character

אגת עץ Agate Tree
מאזנת ומעניקה מרץ ואנרגיה.
כוח התמודדות ואומץ.מרגיעה .מעודדת
הבעה אישית .מקלה על הורדת חום
Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength

ג'ט Jet
פחם מגובש .מקל על לחץ ודיכאון.
חיזוק יכולת הישרדות והרחקת מחשבות
הקשורות לפחד .מעניקההגנה ממחלות
For inner strength and survival.

ג'ייד ג'יידייט Jade
ש"ח לגרם Nis per gr 4
ישנם שני סוגים של ג'ייד .השפעת
הג'יידייט השחור על הגנה תוך שמירה
על חיבור לקרקע .מקל הישרדות
Great for protection and inner

clears un wantet thoughts

strength. For servival

אובסידיאן Obsidian

פטרסייט Pitersite

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
זכוכית טבעית .השפעתו על ההבנה שמה
שרואים זה לא תמיד זה .מלמד לראות
את הפנים ,את העומק .מחבר לקרקע.

ש"ח לגרם Nis per gram 1
קריסטל של העידן החדש .השפעתו
על קבלת שינויים מתוך הבנה שגם
מה שנראה כמפריע ,מוביל לתוצאה טובה.

Helps see the inner, not only
what seems to be

Helps deal with changes while
understanding they leadv to better

שיווה לינגם Shiva Lingam

מונסטון ריינבו Moonstone

ש"ח ליחידה Nis per pc 60
בעבר שימש כסמל לקדושה בהודו .שם נמצא.
הצורה טבעית .השפעתו על חיבור לילד
הפנימי ,לרוך .נפלא להרמוניה ושילוב.

ש"ח לגרם Nis per gr 2
השפעתו על חיבור לפנים .על אושר
פנימי ושמחה .מאפשר ביטוי יצירתיות
שמקורה בפנים העמוק .לטובת שחרור.

מומלץ לאחיזה להתחלות חדשות.

Provides balance and eases feelings

ביכולתו להקל על תהליך הלידה והחיבור לנולד

of hopelessness. A happy stone

קוורץ סולפור Quartz

לרימר Larimar

מחיר 500 :ש"ח לק"ג

הגוון הצהוב הוא סולפור הכלוא בתוך
הקוורץ .קריסטל המלמד הכלה וקבלה של
אנשים או מצבים גם כאשר הרושם הראשוני
לא נראה טוב .לחיבור ליופי ולברק הפנימי

ש"ח לגרם Nis per gram 8
קריסטל נפלא שמקורו בקריביים .מקשר
לאנרגיה של ים ,דולפינים ,שקט.
להתפתחות רוחנית ,תובנות ותקשור.
Calming and provides a deep feeling
of
peace. For spiritual development

קופל Copal

אמבר Ambar

ש"ח לגרם Nis per gram 10
שרף של עצים  -שונה מהאמבר בגיל
ה"צעיר" ובסוג העץ
השפעתו על טיהור פיזי וטיהור הדם .מקל
דלקות .מקל על התמודדות והישרדות

ש"ח לגרם Nis per gram 10
שרף של עצים בן עשרות עד מאות מליוני
שנים .לרוב מעץ האורן.
השפעתו על טיהור פיזי וטיהור הדם .מקל
דלקות .מקל על כאבי בקיעת שיניים
heals infections. Eases theething

טיטניום Titanium

קוורץ פנטום ירוק Quartz

מחיר 1 :ש"ח לגרם

מחיר 1.5 :ש"ח לגרם

השפעתו על קרקוע וחיבור לכאן ועכשיו.
מעניק הגנה .מסייע במיקוד
Great for grounding. Conects
to the inner core. Helps focus

הגוון הירוק הוא סוג של מינרל הכלוא
בתוך הקוורץ .לאבן זו עוצמה הקשורה
לטיהור ואיזון רגשי בפרט בקשור ליחסים
עם חברים וקולגות לעבודה או לימודים

לאפיס Lapis

אמונייט Ammonite

ש"ח לגרם Nis per gram 4
נחשב לאבן מלכות בעבר .השפעתו על
תקשורת מדוייקת ,חכמה ,גבוהה .מאפשר

מחיר 2 :ש"ח לגרם
מאובן של שבלול בן עשרות מליוני שנים.
לאמונייט צורת ספירלה מושלמת מבחינה

מיקוד בתקשורת ובעשייה .מחזק חוכמה

גאומטרית .מעודדת התחלות חדשות ובניה

strengthens wisdom and focusing while

של תבניות חדשות .מעניקה יציבות ומסגרת
לחיים .מקלה על מציאת הדרך הנכונה

מגנטייט  -לאודסטון Magnetite

קוורץ אקטינולייט Quartz

מחיר 700 :ש"ח לק"ג
השפעתו על חיבור לעומק הפנימי .להבנת
העובר עלינו ממקום של הבנה וקבלה ובכך
מאפשר התפתחות אישית.

מחיר 1 :ש"ח לגרם
התכלילים הם סוג של מינרל הכלוא בתוך
הקוורץ .השפעתו על הכלה ,קבלה .על
הבנה שגם שמשהו צץ אפשר לקחת למקום

thinking. For communication

טוב .לאיזון וטיהור
For balance and acceptance

גארנט מג'נטה Garnet

גארנט ספרסטייט Garnet

מחיר 2 :ש"ח לגרם
השפעתו על עוצמה רגשית תוך חיבור
לפנים .לכוח הפנימי ולטוהר של הילד
הפנימי לטובת איזון רגשי וחוזקה.

ש"ח לק"ג Nis per kg 200
השפעתו על יכולות הישרדות ועוצמה
אישית .מחזק את הגוף ומעניק יכולת
התמודדות בכל הרבדים .מקל שמירה

For imotional balance and inner
strength. For self love

על סדר תוך זרימה והמשך הלאה.

יולקסייט Ulexite

נחושת Copper

מחיר 2 :ש"ח לגרם
מוכר גם כקריסטל הטלוויזיה .השפעתו על
שינוי זווית ראייה לטובת ראייה ברורה יותר
של מצבים בהם נתקלים .בכך מקל התמודדות
הבנה וקבלה .למיקוד וריכוז בלימודים.

מחיר 600 :ש"ח לק"ג
מעודד אופטימיות .מכוון אנרגיות
ומעניק אנרגיה חזקה לגוף ולמוח.
ביכולתו לסייע בריפוי מערכת מטבולית.
מרפא עייפות וחוסר יציבות מינית.

for understanding and focusing

אמטרין Ametrine

קוורץ נביא Quartz

מחיר 1 :ש"ח לגרם
שילוב טבעי של אמטיסט וסיטרין.
קריסטל שהשפעתו על לימוד של שילוב,
של קבלה של השפעות חיצוניות ממקום
טוב והבנה שדווקא זה יוביל לטוב

מחיר 250 :ש"ח לק"ג

Natural combination Amethyst citrine

מטהרת ומעצימה אנרגטית .מסייעת
בשחרור לכיוון של העצמה .מצויינת
לטיהור והטענה של אבנים אחרות
וטיהור סביבתי.

אוונטורין נביא Aventurine

פורפלייט Purpelite

מחיר 250 :ש"ח לק"ג
השפעתו על איזון אזור הלב בפרט
ברובד הרגשי .האיזון בהתנהלות מול
אנשים אחרים ,איזון בין נתינה וקבלה.

קריסטל של העידן החדש .השפעתו
על התפתחות רוחנית הודות לשמירה
על גמישות אישית בתהליך.

Has a gentle and stabilizing effect
on the area of the heart

A new age crystal. Foe spritual
development. Self flexability

סלסטייט Celestite

כלצית דבש Calcite

מחיר 500 :ש"ח לק"ג
קריסטל המלאכים .לשלווה פנימית
עמוקה .לזרימה פנימית המשתקפת
כלפי חוץ .נפלא להתפתחות רוחנית.
For real inner peace and flow
For peacful comunication

ש"ח לק"ג Nis per Kg 250
מעניק שלווה ואיזון בקשור לרגש.
מעודד שינוי חשיבה בהקשר רגשי.
השפעתו על חיזוק אזור הסרעפת.
מסייע בריפוי דלקות פנימיות

פושסייט Fuchsite

כלצית אופטיקל Calcite

מחיר 90 :ש"ח לק"ג
השפעתו על גישה חדשנית ורעננה
בשילוב גמישות ויכולת קבלה לטובת
איזון רגשי בפרט בהתנהלות מול אנשים
For a new fresh attitude and
flexability. Specially with others

ש"ח לק"ג Nis per kg: 300
השפעתו על שינוי תבניות חשיבה ,לטובת
קבלה ויישום שינויים שיובילו להגשמה.
נפלא לחיזוק זיכרון ,מיקוד וריכוז
Strengthens memory and ability
of concentration.

טייגר איי כחול Tiger Eye
השפעתו על תקשורת ממקום המשדר
ביטחון וגישה חיובית .מחזק רצון ויכולת
עמידה על מה שחשוב לך
Encourages a positive attitude to life.
Helps rid undesirable feelings and
balances mental and physical needs

אגת אש

אפופילייט לבן Apophylite

מחיר 500 :ש"ח לק"ג
השפעתו על אש פנימית ועוצמה אישית.
מסייע בביטוי יכולות ייחודיות .מחזק
יצירתיות ומקוריות .סיוע בניתוק מהלוגי

מחיר 250 :ש"ח לק"ג
קריסטל של העידן החדש .השפעתו על
חיבור לפנים .לעומק ,לאותנתיות .למקום
שהיינו לפני שהסביבה התערבה .מרגיע

For iner power and happiness

for connection to the deap inner self

Creativity and originality

אפופילייט ירוק Apophylite

קיאנייט Kyanite

מחיר 400 :ש"ח לק"ג
קריסטל של העידן החדש .נפלא להתפתחות
וצמיחה רוחנית .לריפוי רוחני .לאיזון
התנהלות מול אחרים בהקשר הרוחני .לשלווה.

מחיר 300 :ש"ח לק"ג
קריסטל של העידן החדש .השפעתו על
תיקשורת ברמה גבוהה ברובד רוחני.
להתפתחות רוחנית ויכולת קבלת
מסרים ומידע תוך שמירה על גמישות.
For chaneling and development

For great spritual development and
inner peace and growth

כלצית כחול Calcite
מחיר 250 :ש"ח לק"ג
השפעתו על חיזוק זיכרון ,ריכוז ומיקוד.
מסייע בהבנה בזמן לימודים בעיקר
בשל השפעתו על שינוי תבניות חשיבה
Strengthens memory, intellect
and the ability to concentrate.

ארגונייט פרח Aragonite
מחיר 400 :ש"ח לק"ג
השפעתו על חיבור לפרח הפנימי .מעניק
את החוזקה והיכולת לביטוי הפנים .מקל
על ביצוע והתנהלות דברים שונים במקביל
Helps one keep centered. Good for
group work. May help control ones life

סליסיום קרבונט Selisium

דזרט רוז Desert Rose

ש"ח לק"ג Nis per kg: 250

ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
שילוב של קוורץ וחול .השפעתו על היכולת
ליצור הרבה ממעט .ליצור קסם .חיבור לילד
הפנימי .מקל על שילוב אלמנטים שונים.

תוצר לוואי של הצטברות כימקילים
בארובות של מפעלים כך שהיא אמנם
טבעית אבל לא נוצרת באדמה ולמעשה
אינה קריסטל.

Connection to the inner self. For
creativity, making the best from little

כלצית מנגן Calcite

אבאלון Abalon

ש"ח לק"ג Nis per kg: 250

ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
צדף טבעי .מקורו בים לכן השפעתו

מחזקת אזור הבטן העליונה כולל שרירים.

ביכולתה להקל על דלקות פנימיות
מעניקה תחושה אופטימית ועידוד
Strengthens the abdomen.
Great for encouraging and optimisim

על רוגע ,שלווה וזרימה.מעודד שמחה
וקבלה של אחרים והסביבה.
Provides a feeling of happiness,
May ease feelings of loneliness.

ג'ספר פוליכרום Jasper

סלנייט Selenite

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
השפעתו על איזון כללי בפרט בהקשר
הפיזי .לחיזוק פנימי .מעודד ביטוי
ויישום היצירתיות שבכם.
Strengtens and balances the body
Helps express creativity

ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
קריסטל שהשפעתו על צמיחה רוחנית
מתוך כך שמאפשר שקט ,זרימה ,קבלה
וגמישות עצמית בתהליך.
For spritual development and
clarity. Increases self flexability

עין החתול קוורץ Cats eye

ג'ספר נוף Jasper

מחיר 350 :ש"ח לק"ג
עין החתול הינה תופעה על קריסטל.
השפעתו של קריסטל הקוורץ עין החתול
על שינוי זווית ראיה ,לימוד הכלה וקבלה.
Helps change the way we see
things. Helps except changes

מחיר 300-500 :ש"ח לק"ג Nis Kg
השפעתו על חיזוק ואיזון כללי .מאפשר
שינוי זוית ראייה לטובת גישה יצירתית
תוך שילוב אלמנטים
Provides vitality and happiness
. Strengthens creativity in all areas.

טייגר איי אדום Tiger Eye

פריהנייט Prihenite

מחיר 350 :ש"ח לק"ג
עין השור .השפעתו על ביטחון בעצמי
העצמה אישית וחיזוק יכולת יישום והגשמה.
מעניק ארנגיה ומקל קבלת שינויים ממקום טוב

ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
קריסטל של העידן החדש .השפעתו
על שלווה ואיזון רגשי בפרט מול אחרים
מעודד זכירתם והבנתם של חלומות.

Known as bulls eye. For energy
vitality. Helps exept changes

A new age crystal. For inner peace
Helps remember dreams

קריסופרס Chrysoprase

סטארולייט Staurolite

ש"ח לגרם Nis per gram 7
השפעתו על איזון רגשי ברובד של אני
מול אחרים .מעניק גישה רגועה ונעימה
עם תחושה של חדשנות ורעננות.

ש"ח לגרם Nis per gram 1
קריסטל המעניק רצון ממקום של שמחה
וביטחון להבעה פנימית לטובת יישום
והגשמה .מחזק יכולת הישרדות.

For emotional balance and positive
atitiude. Calming

For inner power and strength.
For establishing and doing.

פיקוק קופר

Peacock copper

גלנה Galena

מחיר 200 :ש"ח לק"ג
קריסטל המעודד קישה חיובית וקבלה.
מעניק כוח ליישום וביטוי יצירתיות.
מאפשר שילוב בין היצירה והקרקע

מחיר 200 :ש"ח לק"ג
השפעתו על חיבור לקרקע תוך שמירה על
גישה ייחודית ויצירתית .מאפשר למגנט
רעיונות ומה שנכון עבורך

A stone of happiness and joy
while keeping grounded

For connection and balance between
grounding and creativity

אגת בוטצוואנה Agat

אגת אפריקוט Agate

מאפשר ניתוק מהלוגיקה לטובת התפתחות.
מעודד יצירתיות בכל הרבדים :גם ביצירה
וגם בהתנהלות
For general balance and creativity.
Helps dedatch from logic

השפעתו על גישה חיובית ונעימה תוך
ניתוק מגישה ומחשבה לוגית .מאפשר
ביטוי הצד היצירתי ממקום שמח ונעים
For general balance and creativity.
Helps dedatch from logic

אגת ג'אוד זוגות Agate Geod
ש"ח לק"ג Nis per kg 500
שניים שהם אחד ,אחד שהוא שניים.
כל אחד מיוחד ויפה כעצמאי ויחד יוצרים
את השלם...נפלא לזוגיות/שותפות

היולייט Howlite
ש"ח לק"ג Nis per kg 350
השפעתו על איזון ותחושת שקט בראש,
במחשבות .לכן מסייע לשינה ולמיקוד
For clearind the head, so good

Strengthens assertiveness and
enables planning the future.

for sleep and study

ספקטרולייט Spectrolite
ש"ח לק"ג Nis per kg 500
קריסטל המחבר ליופי הפנימי .לקסם
הקיים בכל אחד .להעצמת יצירתיות.

קלינזויסייט clinzoisite
ש"ח לק"ג Nis per kg 350
השפעתו על איזון רגשי בעיקר בהקשר
הרוחני .מאפשר קבלה עצמית ושמירה
על הדרך ללא הפרעות של הסביבה

connects to the inner happy self
For creativity

Imetional balance, speritual
development

אבן הותיקן

אמטיסט שיניים Amethyst

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
אמונייט מוחלק שמקורו באותם הסלעים
מהם נבנה הותיקן .מכאן השם.
קריסטל שהשפעתו על הכלה וקבלה.

ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
שן טבעית ממושבה .השפעתו על איזון.
לחיזוק האינטואיציה .אומץ שלווה ובריאות
Balances the energy centers in the

מעודד ביטוי היופי והייחודיות שבכל אחד

body. Clears the mind and promotes
spiritual understanding.

מטאור מתכתי Metheorite

זירקון Zircon

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
שילוב של מטאור עם מתכות מקומיות
השפעתו על יכולות רוחניות תוך
שמירה על איזון עם הכאן ועכשיו
Balance between the spritual

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
השפעתו על עוצמה אישית .כוח פנימי
יכולת הישרדות וחוזקה .מחזק
ביטחון בעצמי
Self esteem. Positivity

and the hrer and now

קוורץ עם תכלילים Quartz
קוורץ שבתוכו מגוון מינרלים שונים.
קוורץ זה מלמד לקבל ולהכיל אנשים או
התרחשויות בסביבה .מטהר את הפנים.
Quartz with inclusions. Teaches
to acceptt other people or events

ג'ספר דלמטי Jasper
ש"ח לק"ג Nis per kg 500
השפעתו על איזון כללי בפרט בהקשר
הפיזי .לחיזוק פנימי .קריסטל המשדר
שמחה .מעודדת רעיונות יצירתיים
Strengtens and balances the body
Helps express creativity

ש"ח לגרם Nis per gram 1
קריסטל שהשפעתו על זרימה עם האור
הפנימי .מחזק יכולת לימוד ואינטלקט.
מחזק הקשור בעצמות ושיניים

קריסנטימום Chrysanthymum
ש"ח לגרם Nis per gram 1
קריסטל שהשפעתו על ביטוי הצד
היצירתי .מלמד הכלה וקבלה תוך הבנה
שקבלה יכולה להוביל למשהו טוב.

A wonderful stone providing clear,
clean, soft and calm energy.

For creativity and new ideas
Helps accept changes

אופל אש Fire Opal
ש"ח לגרם Nis per gram 20
קריסטל שהשפעתו על אושר ,שמחה
יצירתיות .מאזן רגשי עוצמתי לטובת
שחרור רגשות מעקבות.

קובלט -נחושת Cobalt copper
ש"ח לגרם Nis per gram 5
השפעתו על ריפוי פיזי וצמיחה אישית.
מאפשר הבנה של המקור לכאבים.
לאיזון בהתנהלות מול אנשים אחרים

Increases feelings,strengthens the
awareness of feelings and intuition.

Helps understand and heal the source
of pain. For emotional balance.

ג'ספר ריינפורסט Jasper

פיושסייט Fushsite

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
השפעתו על איזון רגשי וגישה חיובית.

ש"ח לק"ג Nis per kg 500
קריסטל שהשפעתו על גישה רעננה,

פלורייט צהוב Fluorite

ריפוי כללי וצמיחה ממקום של שקט
והבנת הצד הרגשי הגורם לפיזי.

על חדשנות ועל שלווה ותחושה נעימה.
גמישות ברובד הרגשי כלפי הסביבה

For emotional and physical balance.
For general growth and helth

For emotional and physical balance.
For general growth and helth

אופל ורוד Opal

פלורייט כחול Fluorite

ש"ח לגרם Nis per gram 2
השפעתו על איזון רגשי הכולל שחרור
וביטוי המעיק או המעקב ברובד זה.
להעצמה רגשית וגמישות ברובד זה.

ש"ח לגרם Nis per gram 1
קריסטל שהשפעתו על שלווה פנימית
ושקט .לתקשורת פנימית וחיצונית זורמת.
מחזק זיכרון ,מיקוד .לחיזוק עצמות

Increases feelings,strengthens the
awareness of feelings and intuition.

A wonderful stone providing clear,
clean, soft and calm energy.

לבנדרייט פוספדירייט

סמיטסונייט Smithsonite

ש"ח לגרם Nis per gram 2
מרגיע ראש מעומס ומחשבות ובכך
מקל על מיקוד ושקט .מרגיע שינה.
הקלה על כאבי ראש שמקורם בעומס.

ש"ח לגרם Nis per gram 3
קריסטל שהשפעתו על שלווה פנימית
ושקט .לתקשורת פנימית וחיצונית זורמת.
לטובת התפתחות רוחנית ממקום של שקט

Increases feelings,strengthens the
awareness of feelings and intuition.

A wonderful stone providing clear,
clean, soft and calm energy.

לוקסוליאנייט Luxilianite

פאטלייט Patelite

ש"ח לגרם Nis per gram 2
השפעתו על חוסן רגשי .מעניק הגנה
ברובד הרגשי .מאפשר הבנה עמוקה
של הרגשות לטובת איזון וריפוי.

ש"ח לגרם Nis per gram 7
קריסטל שהשפעתו על טיהור עמוק
ברובד המנטלי .טיהור המאפשר חיבור
לגבוה והתפתחות רוחנית.

For emotional understanding and
protection. awareness of feelings

A wonderful stone providing clear,
clean, soft and calm energy.

אגת קלצדוני

איולייט סנסטון Sunstone Iolite
ש"ח לק"ג Nis per kg: 600
שילוב טבעי .השפעתו של הקריסטל על
השילוב בין שקט פנימי וזרימה עם ביטוי
הזוהר והיופי הפנימי .חיזוק אינטואיציה

ש"ח לק"ג Nis per kg: 600
השפעתו על ניתוק מהלוגי וחיבור פנימה
ממקום של שקט ואיפשור .כחיבוק פנימי.
מה שרואים זה לא תמיד מה שזה

For inner calm and expretion of inner
power. Intuition and comunication

For conection to thje inner part.
for being less logical

Agate Chalcedony

כלצית כתום Calcite
ש"ח לק"ג Nis per kg 200
השפעתו על אנרגיה ,מרץ ושמחה.
מאפשר שינוי תבניות חשיבה בהקשר זה.
פיזית ,לריפוי כליות ושלפוחית.
Encourages changing thought
patterns. Eases physical pains

אוונטורין כתום Aventurine
מחיר 90 :ש"ח לק"ג
קריסטל שהשפעתו על השילוב בין שקט
פנימי ,מרץ לעשייה ואיזון רגשי.
מעודד יישום וביצוע
For energy and vitality. Provides the
strength for doing

ג'ספר אופל Jasper
ש"ח לק"ג Nis per kg 100
השפעתו על איזון בין הכאן ועכשיו ,הפיזי
לבין ביטוי היצירתיות הפנימית .שילוב
המביא לשחרור ואיזון ברובד הרגשי.
Provides harmony and increases
creativity.

קוורץ צבוע Quartz
ש"ח לק"ג Nis per kg 100
נולד בגוון אפור בד"כ ועבר תהליך צביעה.
השפעתו על איזון כללי ובהתאם לצבע:
כחול :תקשורת .ירוק :שלווה .ורוד :אהבה.
סגול :רוגע .אדום :מרץ
General balance

קריסוקולה אג'וייט

Chrysocolla

ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על חיזוק הקשר לצד הנשי
ותקשורת אישית ובינאישית .להרחקת
רגשות אשם .ריפוי הקשור במע הנשית
Provides calm feminine energy.

ספיר Sapphire
ש"ח לגרם Nis per gram 2
השפעתו על העצמה אישית והישרדות.
עמידה במטרות ויעדים .מחזק תקשורת
ממקום בטוח ויציב .מחזק עיניים
Creates balance, wisdom and
stability. For comunication

טורמלין ירוק Tourmaline
ש"ח לגרם Nis per gram 4
השפעתו על איזון שקט ואיזון רגשי,
בעיקר בהתנהלות מול אחרים .לצמיחה
strengthens the heart physically
as well as emotionally.
Calming. Provides self love

סנסטון Sunstone
ש"ח לק"ג Nis per kg 400
קריסטל המשדר אור ,שמחה וגישה
חיובית .מחזק כח רצון ותחושת יופי פנימי
A stone of light and happiness
Strengthens intellect, desire
and optimism.

טורכיז Turquoise
ש"ח לגרם Nis per gram 3
השפעתו על גמישות בתקשורת האישית
והבין אישית תוך שילוב מחשבה ומיקוד.
מאפשר קבלה והבנה של עזרה מבחוץ
Provides self-confidence, mental
calm, emotional balance, and

רובי  -אודם Ruby
ש"ח לגרם Nis per gram 2
השפעתו על עוצמה אישית ,כוח פנימי.
קריסטל הפיריון ,גם במובן הרחב.

מעניק יכולת הישרדות ומחזק את הגוף
Provides energy, vitality and strength.
A fertility stone. Eases pregnancy

אנדלוסייט Andalusite
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על חיבור לכוחות פנימיים לטובת
יישום .מחזק יכולת התמדה ומיקוד
במטרה לטובת צמיחה אישית יציבה.
Provides inner power and strength

פלינט

Flint

ש"ח לק"ג Nis per kg 200
אבן צור

לפידולייט Lepidolite
מחיר 400 :ש"ח לק"ג
השפעתו על ניקוי ראש מעומס מחשבות
לכן נפלא לשינה טובה ולהרחקת
פחדים .מעודד גמישות במחשבה
Increases physical, emotional and
intellectual flexibility. Minimizes anger

אגת כתום Agate
השפעתו על חיזוק ואיזון הגוף .מעניק
מרץ ואנרגיה לעשייה ויישום .מאפשר
ניתוק מהלוגיקה .לחיזוק אזור הבטן
Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength

אנג'לייט Angelite
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על גישה רכה ,מקבלת ,זורמת.
מלמד קבלה והבנה שאפשר וקל לשנות
מאמץ קטן ,ואתם שם.
Calms and may help in the search for
new directions and make changes

אמטיסט מושבה Amethyst
ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
השפעתו על אוירה טובה ,הרמוניה ואיזון.
לחיזוק האינטואיציה .אומץ שלווה ובריאות
Balances the energy centers in the
body. Clears the mind and promotes
spiritual understanding.

אמטיסט אורוגוואי Amethyst
ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
השפעתו על הרמוניה ואוירה טובה.
לחיזוק האינטואיציה .אומץ .שלווה

השפעתו על חיזוק החלטיות.מעניק כוח פנימי

Balances the energy centers in the
body. Clears the mind and promotes
spiritual understanding.

טייגר איי מולטי Tiger Eye
ש"ח לק"ג Nis per kg: 350
השפעתו על היכולת לקבל שינויים
ולהפכם לטוב ונכון לך ,תוך שמירה על
מי שאתה ועל יציבות .לגישה חיובית
Strengthens self esteem and positive
thinking, Strengthens stomach

אוונטורין כחול Aventurine
מחיר 90 :ש"ח לק"ג
השפעתו על תקשורת המשדרת ביטחון

לתקשורת בתחום הרוחני .מאזן תחושת רעב

ממקום של שקט ואיזון .לאיזון רגשי בהקשר
התקשורת .מסייע בחיזוק העיניים
Calming and good for comunication
Effects the eyes and 5th chakra

אמטיסט דאבל Amethyst
ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
קריסטל מיוחד בהתגבשות .נפלא למי
שבתחילת הדרך הרוחנית .לחיזוק
האינטואיציה והקשר האישי הפנימי לרוחני
Clears the mind and promotes
spiritual understanding.

בלו סטון Blue stone K2
ש"ח לגרם Nis per gram 5
גרניט עם אזוריית .לאיזון כללי בפרט
בקשור להתפתחות רוחנית ותקשורת.
מעודד ביטוי ושיתוף אישי.
For balance and speretial
. Inner comunocation

קלצדוני כחול Chalcedony
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על תקשורת ממקום רגוע
וזורם .לשלווה פנימית ושקט .למיקוד
Amplifies goodwill and provides
happiness and joy. Decreases
negative attitude

סוג'ילייט Sugilite
ש"ח לגרם Nis per gram 2.5
קריסטל של העידן החדש .השפעתו על

הצד הרוחני .מאפשר ומעודד לימוד
וקבלה של החדש והשונה תוך שמירה על
גמישות כלפי העצמי בזמן התהליך.
For spiritual development

קונזייט Kunzite
ש"ח לגרם Nis per gram 2
השפעתו על איזון וטיהור רגשי לטובת
חיבור לפנים הטהור ,הנקי .מרגיע.
השפעתו על העור ,מומלץ להניח בקרם
For self love. Balances
emotions, calming

איולייט Iolite
ש"ח לק"ג Nis per kg: 600
השפעתו על הרגעה וניקוי ראש מעומס.
לכן מעודד שינה טובה ויכולת מיקוד.
לתקשורת רגועה וגבוהה מבחינה רוחנית
For clearing to many thoughts, so
that helps sleeping and lurning

אוניקס מרבל Onyx marble
מרבל הוא האוניקס הבהיר .השפעתו על
גמישות אישית ,כלפי העצמי בהתנהלות
ובקבלה העצמית .מעניק שלווה ורוגע.
Marble is the light color onyx. For
self flaxability and aceptrion

טנזנייט Tanzanite
ש"ח לגרם Nis per gram 40
קריסטל של העידן החדש .השפעתו על
שקט פנימי עמוק המאפשר צמיחה
רוחנית .לתקשור וקבלת תובנות
For spritual development and

chaneling

פרידות Peridot
ש"ח לגרם Nis per gr 3
השפעתו על שמחה פנימית המשתקפת

Tourmali

כלפי חוץ .תחושת רעננות ונעורים.
לטולרנטיות וקבלה של אנשים אחרים

תלוי בנו ,הכל פנימי ,במובן זה מסייע בשלווה

A happy stone, provides a feeling of
new and fresh

פריסטרייט Peristerite
ש"ח לגרם Nis per gr 2
קריסטל של העידן החדש .מלמד לקבל
אנשים כמו שהם ללא שיפוטיות.
מעודד גישה יצירתית ומקורית .לשמחה
For accepting people as they are.
Happiness and creativity

פרסלי Persli
ש"ח לגרם Nis per gr 2
האבן של Stone Henge
סוג של סלע  -לא מוגדר כקריסטל
כנראה שבעבר יוחסו לה תכונות מאגיות

שונגית סילבר Shungite
ש"ח לגרם Nis per gram 1.2
שונגית היא ג'ט ממקור מסויים .זהו
פחם מגובש .השפעתו על הישרדות
ושמירה על העצמי .לביטוי הברק הפנימי
Strengthens survival ability.
Provides spiritual protection

טופז כחול Topaz

מאפשר ביטוי היופי הפנימי ממקום של ביטחון

השפעתו על טיהור מחשבות לטובת
ניקוי ראש וחיזוק האינטלקט .מעניק
שקט פנימי המאפשר חשיבה ומיקוד

ת מטרות.

Calming. For comunication.
Strngthens intelect

טופז Topaz
ש"ח לגרם Nis per gr 30
אחת משנים עשר אבני החושן .פטדה.
השפעתו על ביטוי זוהר פנימי ושמחה.
מסייע בחיזוק האינטלקט .מחזק
יכולות השרדות

סקפולייט Scapolite
ש"ח לגרם Nis per gr 4
השפעתו על השילוב בין עומק ואינטואיציה.
שילוב בין האינטלקט לרוחניות.
Balances between intelect and
the spritual.

מנגן Mangan
ש"ח לגרם Nis per gr 4
מרגיע ומעניק חוזק וחוסן רגשי.
מעניק הגנה ברובד הרגשי
For emotional balance and cstrength

מורגנייט Morganite
ש"ח לגרם Nis per gr 3.5
מאזנ את הלב ברובד הרגשי .מקל
על הבנת המקור לחוסר איזון רגשי.

פרסולייט Prasolite
ש"ח לגרם Nis per gr 2
אמטרין ירוק .השפעתו על השילוב בין
קבלת שינויים בחיים לטובת העצמה
אישית עם העמידות בפני שינויים.
Helps accept chages in a good way
and yet keep resistance when right

סולפור Sulphor
מחבר לפנים ,לאור הפנימי העמוק תוך
קבלה ואיפשור של גמישות בביטוי היופי
והברק הפנימי .מסייע בטיהור ברובד הפנים

אסטרופילייט Astrophyllite
קריסטל שהשפעתו על עוצמה אישית.
מקל קבלת שינויים ויכולת התמודדות.
For inner power and strength

טיטניום קוורץ

Titanium quartz

קוורץ שבתוכו גבישי טיטניום.
לטיהור והעצמה .מעניקה כוחות
ליישום רעיונות והתמודדות עם העשייה

וואוילייט Wavelite
מחיר 2-4 :ש"ח לגרם

לתחושת רעננות ואופטימיות .מעודד
חשיבה על רעיונות חדשים וצמיחה אישית.
לאיזון רגשי וגישה חיובית.
Calming, provides a positive attitude
Encores thought of new ideas

גארנט ספרסטייט Garnet
ש"ח לק"ג Nis per kg 200
השפעתו על יכולות הישרדות ועוצמה
אישית .מחזק את הגוף ומעניק יכולת
התמודדות בכל הרבדים .מקל שמירה
על סדר תוך זרימה והמשך הלאה.

דרגון סטון Dragon stone
מחיר 500 :ש"ח לק"ג
סוג של ג'ספר .השפעתו על איזון וחיזוק
הגוף ,מעודד ריפוי בכך שמאזן בין מרץ
ועשייה לבין התנהלות מול אנשים אחרים
Strengthens physically and emotionally

ג'ייד נפרייט Jade
ש"ח לגרם Nis per gram 10
השפעתו על גמישות אישית ,על קבלה
עצמית ואיפשור .על הגמישות בהתנהלות
מול אחרים תוך הבנה של מה שנכון לנו.
מעודד הבנה וזיכרון חלומות .מסייע בריפוי
כליות .חיזוק מע החיסון

ג'ספר ריינבו Jasper
מחיר 350 :ש"ח לק"ג
השפעתו על איזון כללי בפרט בהקשר
הפיזי .לחיזוק פנימי .מעודד ביטוי
ויישום היצירתיות שבכם.
Strengtens and balances the body
Helps express creativity

ג'ספר פיקצ'ר Jasper
מחיר 350 :ש"ח לק"ג
קריסטל שהשפעתו על איזון פיזי וחיזוק.
מאפשר ביטוי היצירתיות הקיימת בכל
אחד ממקום של איזון ושקט
For general balance.

Great for creativity

פולגרייט Fulgurite
מנסרת זכוכית טבעית חלולה אשר התגבשה
בקוורץ חולי ,סיליקה או אדמה כתוצאה
מפגיעת ברק .הפולגרייט מתגבשת כאשר
הברק פוגע באדמה בטמפרטורה של 1800
מעלות
אינדוקרייס Hemantoid
ש"ח לגרם Nis per gram 1.5
השפעתו על תחושת רעננות וחדשנות.
מעודד ביטוי רעיונות חדשים תוך
הענקת תחושת שלווה ורוגע
Helps find inner calm.

המנטואיד קוורץ

Hemantoid quartz

ש"ח לגרם Nis per gram 1.5
קוורץ שבתוכו כתמים כתומים ואדומים.
מעודדת איתור וביטוי שמחה פנימית.
לשמחה ואנרגיה

Helps find inner happiness

לרויקייט Larvicate
ש"ח לק"ג Nis per kg 400
השפעתו על האינטואיציה בהקשר
יצירתי ומחשבתי .מאפשר ומעודד
חשיבה על רעיונות חדשים
For intellectual thinking
Provides joy and creativity

כלצית שמפניה Calcite
ש"ח לק"ג Nis per Kg 250
השפעתו על שינוי תבניות חשיבה בהקשר
הרגשי .בכך משחרר ומאפשר שינוי המוביל
למקום טוב יותר ברובד זה .לחיזוק עצמות
For change of thought pattern
connected to emotions.

שונגית Shungite
ש"ח לגרם Nis per gram 1.2
שונגית היא ג'ט ממקור מסויים .זהו
פחם מגובש .השפעתו על הישרדות
ושמירה על העצמי .משמש לטיהור והגנה
Strengthens survival ability.
Provides spiritual protection

סרוסייט Cerussite
ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
שילוב מופלא של אינטלקט והתפתחות
רוחנית ,טוהר מחשבה לצד שמירה
על קרקוע ,כל כאן ועכשיו .מקל על
הבנת מה שעובר עלינו ,על הגעה לתובנות

כלצית קורל Calcite
ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
מחזקת אזור הבטן העליונה כולל שרירים.

מעניקה תחושה אופטימית ועידוד
מאזנת רגשית

מוקייט Mochite
ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
סוג של ג'ספר שהשפעתו על חיזוק פיזי
כללי ואיזון .מקשר לפנים להבנת המקור
לבעיה פיזית.
Kind of Jasper. For general pysical
balance and health

ורסייט Verasite
ש"ח לגרם Nis per gram 6
השפעתו על תחושה רעננה .גישה חדשה
חדשנות .מרגיע ומעניק תחושה נעימה
מסייע בשמירה על קור רוח וגישה חיובית
calming and foir positivity

שטוקייט Shattuckite
ש"ח לגרם Nis per gram 4
קריסטל של העידן החדש .השפעתו על
תיקשורת אישית ,פנימית וחיצונית .מקל
הבנת הרוחני ותקשורת בהקשר.
A new age crystal. For inner as
well as outer communication

שילוב בין תהליך רוחני לבין התנהלות מול אחרים

סקולסייט Scolesite

ש"ח לגרם Nis per gram 2
השפעתו על יכולת התמודדות עם מצבים שונים
ושמירה על שליטה ממקום טוב .נכון .מקל
הבנה ופיתרון של מצבים
helps cope with situations

אפצ'טייר Apeachtear
השפעתו על סליחה לעצמי וסליחה
לסביבה .מקל התמודדות עם אבל ואובדן
מקל במקרים של עקיצות וגירויים בעור.
Teaches forgivness, to yourself
and to others. Heals stings

קוורץ טנג'רין Tangerine
מחיר 400 :ש"ח לק"ג Nis Kg
הגוון הכתום הוא מינרל הכלוא בקוורץ.
קריסטל המלמד קבלה והכלה של אלמנטים,
אנשים ומצבים .לטיהור לטובת העצמה
Provides vitality and strengthens

creativity. Acceptance of others

קאסיטרייט cassiterite
ש"ח לגרם Nis per gram 2
השפעתו על איזון פיזי ומנטלי .מאפשר
התפתחות ,טיהור וצמיחה רוחנית ממקום
עמוק תוך הקשבה לפנים ,לייסוד.

For purification and spritual
development.

פוספוסדרייט

Phoshphosiderite

ש"ח לגרם Nis per gram 2
השפעתו על גמישות רגשית ,ממקום נקי.
מאפשר פרוק ולשחרר רגשות שלא תורמים
לנו .איזון רגשי ממקום של פשטות
For emotional piece and balance
. Cleanses emotions.

מגנסייט Magnasite
השפעתו על הראש ,האיזון בין השקט
והחשיבה .המיקוד והרעיונות היצירתיים.
מסייע בלימודים בפרט בהקשר יצירתי
For clearind the head, so good
for sleep and study.

אגת כחול

Agate

קריסטל צבוע שהשפעתו על איזון כללי
וניתוק מחשיבה שהיא מאוד לוגית.
השפעת הכחול על תקשורת ממקום בטוח
Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength. Dyed

אגת ורוד

Agate

קריסטל צבוע שהשפעתו על איזון כללי
וניתוק מחשיבה שהיא מאוד לוגית.
השפעת הורוד על ביטחון בעצמי ואהבה
Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength. Dyed

אמטיסט Amethyst
ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
השפעתו על חיזוק אינטואיציה ועל איזון.

לאומץ והקלה על פחדים .מקל כאבי
ראש .מסייע בגמילה מהרגלים .מרגיע
Balances the energy centers in the
body. Clears the mind and promotes

כלצית נביא Calcite
ש"ח לק"ג Nis per Kg 90
השפעתו על חיזוק מערכות פנימיות
והקלה על דלקות בשלפוחית ובכליות.
מקל הבנה של המקור לכאב או דלקת
Encourages changing thought
patterns. Eases physical pains

מוסקוביט בקוורץ Moscovite
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על הלמידה של קבלה והכלה
של המתרחש בסביבה .מעודד הבנה
וביטוי של הפנים
Amethyst with strips. Strengthens
intuition while combining elements

אגת טורטלה Turitella
ש"ח לק"ג Nis per Kg 350
השפעתו על העצמה ,מיקוד ,אסרטיביות.
לביטחון ,התמדה ורצון .לכן השפעתו
על מציאת עבודה וקידום בה.
Increases feelings,strengthens the
awareness of feelings and intuition.

פלורייט מושבה Fluorite
ש"ח לק"ג Nis per kg 350
מהאהובים .השפעתו על שלווה פנימית,
זרימה עם החיים וקבלתם .נפלא לאוירה
טובה של הרמוניה ושיתוף.
Strengthens the body when weak
and provides physical strength

קוורץ ספטריה Quartz
מחיר 100 :ש"ח לק"ג
השפעתו על צמיחה אישית וייחודית
בדרך המתאימה לך .בבנייה הדרגתית
של תהליך לכיוון התפתחות אישית.
Purifies and provides energy to the
physical, emotional and mental
המימופרייט ,המימורפורייט ה

המימורפורייט

Hemimorphite

קריסטל נפלא שהשפעתו על שקט
פנימי ממקום עמוק המאפשר חיבור
לפנים ומשם התפתחות אישית.
Provides a sensation of tranquility.
For happiness and creativity.

לברדורייט Labradorite
השפעתו על ביטוי היופי הפנימי תוך
חיבור ליצירתיות ,ביטוי ויישום רעיונות
מקוריים .משחרר מפרפקטציוניזם
Helps to transform intuitive thinking
into intellectual thinking

רודונייט Rhodonite
ש"ח לק"ג Nis per kg 300
קריסטל שהשפעתו על חוסן רגשי.
מאפשר את ההבנה וההפנמה של
הבחירה להיעלב .מעניק הגנה רגשית.
Increases self-esteem and
self-confidence.

דנבורייט Danburite
ש"ח לגרם Nis per gram 2
מאבני העידן החדש .השפעתו על טיהור
אנרגטי בפרט בהקשר הרוחני .בכך
מסייע ומעודד התפתחות רוחנית.
Powerful for spritual development

and purification.

סרפנטיין Serphentine
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על גמישות כלפי העצמי
במיקוד בהתנהלות מול אנשים אחרים.
מאזן רמת סוכר .מקל על רפלוקס וצרבת.
Affects the heart area
Balances sugar level

רוטילייטד קוורץ Rutilated
ש"ח לגרם Nis per gram 2.5
קריסטל שהשפעתו על לימוד הכלה,
וקבלה של האחר .מחזק יכולת חשיבה
ואינטלקט .מחזק מערכת החיסון
Activates wisdom and strengthens
intuition. Strengthens immune system

פלדספר Fledspar
ש"ח לק"ג Nis per kg 500
אבן של אור ושמחה .מחזקת אינטלקט
רצון ואופטימיות .מעצימה יופי פנימי.
A stone of light and happiness
Strengthens intellect, desire
and optimism.

רודוקרוסייט Rhodochrosite
ש"ח לק"ג Nis per kg 800
קריסטל נפלא לריפוי ואיזון רגשי .מסייע
בטיהור וניקוי טראומות רגשיות .לחיזוק
אהבה עצמית וחיבור לעצמי האותנתי.
Eases emotional pain resulting from
sub-conscious memories

רובי בקוורץ Ruby
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על ביטוי כוח פנימי ,מרץ ,ועוצמה
עם שמירה על טוהר .מלמד הכלה וקבלה.

Provides energy, vitality and strength.
Purifies and balances energies

Eilat stone אבן אילת
Nis per gram 1 ש"ח לגרם
.שילוב טבעי של מינרלים מבוססי נחושת
.לימוד שילוב וקבלה,השפעתו על גמישות
. השפעתו על טיהור כללי של הגוף,פיזית
Balancing the yin and yang.
Has a calming and balancing effect.

Hematite

המטייט ריינבו

Nis per kg 200 ש"ח לק"ג
השפעתו על ביטוי הפנים העמוק תוך
 מקשר.חיבור ליצירתיות העמוקה
ומחבר בין הקרקע לאינטואיציה
Amplifies intuition and spontaneity
Influences the blood flow. Balances
TURQUONITE

Jasper ג'ספר סנסט
Nis per kg 500 ש"ח לק"ג
.השפעתו על חוזקה פנימית ואיזון כללי
מחזק כוח ורצון לעשייה ויישום
Provides vitality and happiness
. Strengthens creativity in all areas.

Stromatolites סטרומטולייט
Nis per gram 1 ש"ח לגרם
.חלק ממאובן שנמצא כסלע
 לפנים ועל,השפעתו על חיבור לקרקע
הישרדות ושמירה על הקיים
Part of a fossile found as a rock.
Connects to the ground

בלו לייס אגת Blue Lace
ש"ח לק"ג Nis per Kg 90
השפעתו על ניתוק מחשיבה לוגית תוך
חיבור לשקט ושלווה .לתקשורת רגועה.
A calming stone it helps to find and
develop inner peace and tranquility.

ג'ספר נקודות Jasper
מחיר 300-500 :ש"ח לק"ג Nis Kg
השפעתו על חיזוק החלטיות.מעניק כוח פנימי
להתמודדות .מאפשר הבנת מצבים פיזיים
Provides vitality and happiness
. Strengthens creativity in all areas.

אפטייט Apatite
השפעתו על שקט פנימי ושלווה .מעודד
תקשורת ממקום רגוע ,זורם ובטוח .נפלא
לתקשורת בתחום הרוחני .מאזן תחושת רעב
eliminating the sensation of

hunger.

קוורץ דאבל פויינט Quartz
קריסטל נפלא לקישור בין שני אנשים,
בין מצבים שונים ,בין אלמנטים שונים .מלמד

. מלמד לקבל.שאפשר לסמוך על אחרים
Purifies and provides energy to the
physical, emotional and mental
bodies, unites into spiritual energy

Calcite כלצית מושבה
השפעתו על הבנת מצבים ומסייע בשינוי
.תבניות מחשבה לטובת שינוי ופיתרון מצבים
לחיזוק זיכרון ויכולת מיקוד
Encourages changing thought
patterns. Eases physical pains

Quartz קוורץ מושבה
. הטענה והעצמה,קריסטל נפלא לטיהור
 קריסטלים,משמש לטיהור מרחבים
.ותכשיטים
Purifies and provides energy to the
physical, emotional and mental
bodies, unites into spiritual energy

Mother of pearl אם הפנינה
Nis per gram 5 ש"ח לגרם
 השפעתה על.אם הפנינה אינה קריסטל
 קבלה והכלה. זרימה, שלווה,שקט פנימי
Calming and great for flowing with
life

Rhodizite רודוזייט
Nis per gr 2 ש"ח לגרם
.השפעתו על הכרה והבנת יכולות אישיות

להעצמת כוח התמודדות ויישום.

גולדסטון Gold stone
אבן סינטטית

אפידות Epidote
ש"ח לגרם Nis per gram 8
מחזקת את הלב פיזית ורגשית.
מעניקה יציבות רגשית וכח
התמודדות בפרט עם הקשור לסביבה

סיטרון Citron
ש"ח לגרם Nis per gram1.5
השפעתו על רוגע עבור אנשים שבתזוזה
מתמדת .מאפשר שקט פנימי וגמישות
אישית .לאיזון אזור הסרעפת

קוורץ כוכבים Star quartz
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על טיהור והעצמה אישית תוך
הבנה שקבלה והכלה של אלמנטים או
מצבים יכולה להוביל לייחודיות וקסם
Helps understand the inner side

באסטמייט Bustamite
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על איזון רגשי וחוזקה רגשית.
מעניק הגנה ברובד הרגשי תוך הבנה שהכל
תלוי בנו ,הכל פנימי ,במובן זה מסייע בשלווה
אושר ושקט

פסלימוליין Psilomelane
ש"ח לגרם Nis per gr 5
קריסטל של העידן החדש .השפעתו על
הגנה ברובד האישי העמוק וברובד רוחני.
מאפשר ביטוי היופי הפנימי ממקום של ביטחון
For self protection, spiritually and
personaly. For inner shain

טולייט Thulite
ש"ח לגרם Nis per gr 2
השפעתו על איזון רגשי ושקט .מאפשר
ניקוי חסמים רגשיים לטובת התפתחות
וחיבור לפנים ולאנשים אחרים
For emotional balance and piece

היפרסטון Hyperstone
קריסטל של העידן החדש .מקשר
לפנים העמוק ,היסודי .לבסיס ומשם
מאפשר התפתחות תוך מתן הגנה
For conecting to the inner core

טורמלין כחול Tourmaline

ש"ח לגרם Nis per gram 4
השפעתו על צמיחה אישית בהקשר של
תיקשורת ביניאישית ופנימית .השפעתו גם
על יכולת הישרדות ועמידה על הנכון לך
For confident comunication.
Calming. For wisdom

מולדוייט Moldavite
ש"ח לגרם Nis per gr 60
מאבני העידן החדש .סוג של מטאור
זכוכיתי .השפעתו על התפתחות רוחנית,
על יכולת חיבור לגבוה תוך שחרור הקיים
והמעקב בשינוי הרוחני.
For high spiritual development

יודלייט Udalite
ש"ח לגרם Nis per gr 4
שילוב צבעים נפלא .השפעתו על
השילוב בין מרץ ,אנרגיה וביטוי הפנים
עם הגנה אישית לטובת התפתחות ויישום

קוורץ נוף Quartz
ש"ח לגרם Nis per gr 2
מטהר מחשבות ומקל על התמקדות.
מעודד הוצאה וביטוי של רעיונות חדשים.

סרפנייט Serphenite
ש"ח לגרם Nis per gr 3
השפעתו על ביטוי הקסם האישי ,היופי
החבוי והנפלא שבכל אחד תוך שמירה
על איזון בהתנהלות מול אנשים אחרים.
For inner beauty and emotional
balance

צ'רוייט Cheorite
ש"ח לגרם Nis per gr 3
קריסטל של העידן החדש .השפעתו
על התפתחות רוחנית הודות לשמירה
על גמישות אישית בתהליך.
A new age crystal. Foe spritual
development. Self flexability

קוורץ סופר Super 7
קוורץ שבתוכו תכלילים במגוון צבעים
שונים .השפעתו על הכלה וקבלה של
התרחשויות לטובת התפתחות אישית.
Teaches to accept events that
happen and lurne from them

אנטיגורייט Antigorite
השפעתו על חוסן רגשי ממקום של
הבנת הסביבה וקבלתה .מאפשר
גמישות כלפי העצמי בפרט בהתנהלות
מול אחרים
Emotional balance and flexability

קוורץ ליטיום Quartz
מחיר 800 :ש"ח לק"ג
התכלילים בגווני האדום-חום הם מינרל
הכלוא בתוך הקוורץ .לקריסטל זה ,עוצמה
לטיהור והעצמה אישית .מלמד הכלה
וקבלה תוך הבנה שהקבלה תורמת לנו

באדסטון Budstone
מחיר 500 :ש"ח לק"ג
השפעתו על איזון רגשי וחוזקה ברובד
התנהלות מול אנשים אחרים .האיזון בין
נתינה וקבלה .החוזקה שלא לתת מתוך ריצוי
Calming, provides a positive attitude

רובי זוייסייט Ruby Zoisite
השפעתו על הכלה ושיתופי פעולה לטובת
תוצאות טובות יותר .להעצמה אישית תוך
שילוב עוצמה אישית והתנהלות מול אחרים
Natural combination for inner power
and strength along with flexability

אובסידיאן מהגוני Obsidian
ש"ח לק"ג Nis per kg 500
זכוכית טבעית .השפעתו על ההבנה שמה
שרואים זה לא תמיד זה .מלמד לראות
את הפנים ,את העומק .מחבר לקרקע.
Helps see the inner, not only
what seems to be

קבנסייט Cavansite
מחיר 3 :ש"ח לגרם

השפעתו על החיבור לילד הפנימי ,הטהור.
מאפשר תקשורת אישית ,פנימית לטובת
תקשורת סביבתית אותנתית יותר.
Connects to the inner child

טורמלין חום Tourmaline
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על חיבור לקרקע תוך שמירה
על צמיחה אישית .חיבור לפנים .מעניק
הגנה ונפלא לאלו שהשחור עוצמתי להם.
The most powerful stone for
protection against negativity,

אורולייט Orolite
ש"ח לגרם Nis per gram 2
אמטיסט המשלב פסים לבנים .השפעתו
על פתיחה וחיזוק האינטואיציה תוך
שילוב אלמנטים שונים מהסביבה.
Amethyst with strips. Strengthens
intuition while combining elements

דולומייט Dolomite
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על הכלה ,קבלה ושילוב
אלמנטים לטובת יצרתיות ושתפ
מחזק חוסן רגשי בפרט בקשור לעשייה
Great for fogreat for focusing on
targets and creativity

ניומייט Numite
ש"ח לגרם Nis per gram 5
השפעתו על חוסן פנימי ויכולת התמודדות
וקבלה של מצבים גם שהם מאתגרים.
מקל ריכוז והתמקדות במטרה

אוניקס שחור Onyx
ש"ח לגרם Nis per gr 1
השפעתו על חוזקה פנימית .יכולת עמידות
במצבים .יציבות .מעניק הגנה מהשפעת
הסביבה או אנרגיות שאינן מתאימות
for inner power and balance

קוורץ גינה Quartz
גנרטורים קטנים מושלמים לפיזור בכל
מקום :בבית ,בצמחיה ,במבנה עצמו.
לטיהור וניקוי .מיטיבות עם צמחים.
Purifies and provides energy to the
physical, emotional and mental

סיטרין מושבה Citrine
קריסטל השפע .ביכולתו לשנות את הגישה
לשפע ולעודד פתיחות לשפע וקבלה.
מומלץ להניח קריסטל זה בבתי עסק,
קליניקות או במקום בבית המתקשר לשפע

The wealth or abundance stone.
Good for kidneys, liver and digestion.

כלצית אדום Calcite
ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
השפעתו על חיזוק וייצוב אזור הבטן בפרט
שרירים וגידים .מאפשר הבנה של הגורם
לתסמינים פיזיים באזור זה.
Strengthens the abdomenal. Helps
understanding the couse of pain

ג'ספר ירוק Jasper
ש"ח לק"ג Nis per kg 350
השפעתו על איזון פיזי ורגשי .מאפשר

ריפוי כללי וצמיחה ממקום של שקט
והבנת הצד הרגשי הגורם לפיזי.
For emotional and physical balance.
For general growth and helth

קוורץ הרקימר Quartz
השפעתו על טיהור ובעיקר קישור בין
אלמנטים ,מצבים או אנשים שונים.
מעודד זיכרון והבנה של חלומות.
Purifies and provides energy to the
physical, emotional and mental
bodies, unites into spiritual energy

דיופטז Diotaze
ש"ח לגרם Nis per gram 8
השפעתו על תחושת יופי פנימי וחוזקה
רגשית .מאפשר התנהלות נכונה
מול אנשים אחרים לטובת העצמה אישית

פלנצ'ייט Plancheite
ש"ח לגרם Nis per gram 12
השפעתו על שקט ושלווה ממקום של חיבור
לפנים והבנה אישית .לתקשורת ממקום
של הכלה ,ביטחון והבנה

קאמררייט Kammererite
קריסטל של העידן החדש .נפלא לחיבור לפנים.
מאפשר גמישות כלפי העצמי ,להיות טוב לעצמי
שילוב בין תהליך רוחני לבין התנהלות מול אחרים
A new age crystal. For inner flexability.
For being good to your self.

קורל Coral

,

מחיר 1 :ש"ח לגרם
חומר אורגני שמקורו במים.
השפעתו על זרימה וקבלה תוך שמירה על
הייסוד .לצמיחה אישית ושמירה על הנכון לך

אגת צבוע

Agate

קריסטל צבוע שהשפעתו בהתאם לצבע:
כחול השפעה על תקשורת ,ורוד אהבה,
ירוק צמיחה ,אדום מרץ וסגול על שקט
Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength

אגת מוס Moss Agate
ש"ח לק"ג Nis per kg 350
קריסטל נפלא לביטוי עצמי ,לשחרור.
ביטוי המסייע באיזון רגשי.
מקל על צינון ושפעת .מסייע בהורדת חום

אגת מים Water Agate
אגת שכלואה בו בועת מים.
השפעתו על לימוד הכלה וקבלה של
אלמנטים מבחוץ .מקל את החיבור לשונה.
מסייע בניתוק מחשיבה לוגית .מאזן
for acceptane of elements that enter

מוסקבייט Muscovite
ש"ח לגרם Nis per gram 1
השפעתו על איזון וביטוי הפנים ממקום של חדות
מחשבה .בהירות .מעניק הגנה על מי שאנחנו
ועל מה שחשוב לנו .מאפשר ביטוי רעיונות

Helps bring out the inner thoughts
towards action

לאופרד סקין Leopard skin
השפעתו על איזון רגשי .מאפשר ראייה
והבנה של הפנים ,של מה שעובר ברובד
הרגשי .מקל ריפוי של הקשור בעור.
For emotional balance
Great for the skin

סלנייט כתום Selenite
ש"ח לק"ג Nis per kg: 250
קריסטל שהשפעתו על צמיחה רוחנית
מתוך כך שמאפשר שקט רגשי ,קבלה
וגמישות עצמית בתהליך.
For spritual development and
clarity. Increases self flexability

אגת סגול

Agate

קריסטל צבוע שהשפעתו על איזון כללי
וניתוק מחשיבה שהיא מאוד לוגית.
השפעת הסגול על חיבור לצד הרוחני
Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength. Dyed

אגת ירוק

Agate

קריסטל צבוע שהשפעתו על איזון כללי
וניתוק מחשיבה שהיא מאוד לוגית.
השפעת הירוק על צמיחה וחדשנות
Strengthens and adjusts body & brain
Provides courage and strength. Dyed

זויסייט Zoisite
ש"ח לק"ג Nis per Kg 500
השפעתו על חיזוק רגשי בהתנהלות

כלפי ועם הסביבה .מעניק הגנה עצמית
בהקשר זה .לריפוי כללי ואיחוי פיזי.
For emotial balance to do with the
way you are with others

גברו מרלנייט Merlanite
ש"ח לגרם Nis per gram 1.5
קריסטל המעודד הבנה וביטוי הפנים
לטובת התפתחות רוחנית תוך
שמירה על הגנה וחיבור לקרקע
A wonderful stone providing clear,
clean, soft and calm energy.

לברדורייט

צהוב Labradorite

השפעתו על ביטוי היופי הפנימי תוך
חיבור ליצירתיות ,ביטוי ויישום רעיונות.
מחבר לאינטלקט ומיקוד בחשיבה.
Helps to transform intuitive thinking
into intellectual thinking

יונקייט Unakite
ש"ח לק"ג Nis per Kg 350
קריסטל נפלא לאיזון רגשי .שילוב
בין הורוד -של אהבה עצמית והירוק של
התנהלות מול אנשים אחרים.
Increases feelings,strengthens the
awareness of feelings and intuition.

סיטרין סופר Citrine 7
סיטרין שבו תכלילים בגוונים שונים .מלמד
הכלה וקבלה של אלמנטים או מצבים מתוך
הבנה שקבלתם יכולה להוביל לחיבור לשפע
The wealth or abundance stone.
Good for kidneys, liver and digestion.
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